Jak na
świecie
świętuje się
1. dzień
wiosny?

Będziecie potrzebować:

włóczkę, nitki, wstążki (najlepiej białe i czerwone)
nożyczki
przynajmniej jedną agrafka
różne koraliki lub guziki do zrobienia amuletów - Marteniczki
koperty x6 (nieobowiązkowo)
materiały do wydrukowania i wycięcia - wiosna w innych krajach:
https://drive.google.com/open?id=1VATzu0u8UKuQ2aNUt56N2OpOONdqAARe
nie rozcinaj nazwy kraju i daty!
materiały do wydrukowania i wycięcia - wiosna w Bułgarii:
https://drive.google.com/open?id=19m_n6fZs-kjN6fO2SuxQKBqPODv3Qvsk

Wstęp do scenariusza
ZOBACZ PREZENTACJĘ:
Włącz prezentację, która składa się z ﬁlmów i zdjęć pokazujących ludzi
z różnych krajów, którzy świętują pierwszy dzień wiosny.
W trakcie wyświetlania rozmawiajcie wspólnie o zdjęciach i ﬁlmach
z prezentacji, korzystając z poniższych pytań pomocniczych.
Prezentacja do pobrania:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1ytrB0xp2GEwGxSKlLk_MAUWUbzSBGO7b/view

ZASTANÓW SIĘ:
Co widzicie? Gdzie zostały zrobione te zdjęcia?
Co łączy zdjęcia z prezentacji?
Jak wyglądają Ci ludzie, jak się zachowują?
Czy spotkali się z jakiegoś konkretnego powodu, czy to jakaś specjalna okazja?
Jakie towarzyszą im uczucia?

OBEJRZYJ FILM: Gdzie jeździ się na kolorowych słoniach?
Wraz z rodzicami obejrzyj ﬁlm Gdzie jeździ się na kolorowych słoniach?,
w którym Kaja Bryx - badaczka kultur orientalnych - opowie Wam
historię Święta Holi.
FILM: https://www.youtube.com/watch?v=Klj1bz-LC5A
Co zapamiętałeś/-łaś z ﬁlmu?
Co było głównym tematem ﬁlmu?
O jakim kraju była mowa? W jakim języku mówi się w Indiach?
Czy ktoś zauważył jak brzmi tytuł ﬁlmu?
Co ma wspólnego tytuł ﬁlmu z opisywanym Świętem Holi?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Republika Indii
Republika Indii – państwo o charakterze federacyjnym (składa się z 28 stanów). Leży w Azji
Południowej, zajmuje większość subkontynentu indyjskiego. Stolica: New Delhi. Waluta: rupia indyjska.
Religia Indii - Ok. 78% ludności Indii to hinduiści (którzy dzielą się na różne odłamy). Ok. 12% stanowią
muzułmanie, ok. 3% chrześcijanie. Rozmaite odmiany hinduizmu wyznaje prawie 1 miliard ludzi,
z których ok. 910 milionów mieszka w Indiach i Nepalu (łącznie). Hinduizm jest trzecią pod względem
liczby wyznawców religią świata.
Święto Holi to hinduistyczne święto radości i wiosny obchodzone w dniu pełni księżyca w miesiącu
phalguna (luty–marzec). Nazywane jest również Festiwalem Kolorów i kojarzone z kolorowymi
proszkami do obsypywania przyjaciół. Geneza święta wywodzona jest z różnych mitów indyjskich,
zależnie od wyznawanej tradycji hinduizmu i rejonu Indii.
W dniu pierwszym, Holi, wieczorem pali się ogniska, śpiewa hymny do bogów, składa oﬁary
z pożywienia. W zależności od wyznawanej wersji hinduizmu, ta część święta może mieć
dramatyczny, smutny lub bardzo poważny charakter. Ogień pali się albo dla upamiętnienia
spalenia złej demonicy przez boga Narasimhę, albo spopielenia boga miłości Kamy przez boga
Sziwę (są też jeszcze inne mity, ale te dwa są najbardziej popularne).
Następnego dnia (Dhulendi), przychodzi pora na radosną zabawę polegającą na obrzucaniu się
kolorami. Ludzie tańczą, śpiewają, grają na bębnach. Wiele tradycyjnych pieśni związanych z tym
świętem ma charakter erotyczny. O pochodzeniu tego obyczaju krąży wiele różnych mitów, jednak
wspomniany mit o Krisznie jest bardzo popularny. Na Zachodzie przyjęło się kojarzyć święto Holi
tylko z drugim dniem obchodów, czyli właśnie ze Świętem Kolorów.

Wiosna w innych krajach
POTRZEBNE MATERIAŁY:
Najlepiej wydrukuj lub wyświetl zawartość załącznika:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1VATzu0u8UKuQ2aNUt56N2OpOONdqAARe/view

KROK I: dopasuj treść listu do
zdjęcia jego autora i adresu
z koperty.

Krok II: Następnie dopasuj informację
o nazwie kraju i dacie obchodów 1. dnia
wiosny.

Krok III: Porozmawiajcie o sposobach
obchodzenia 1. dnia wiosny.

Wiosna w Bułgarii
PRZECZYTAJ I ZOBACZ: Dostaliście jeszcze jeden list ze specjalnym zadaniem! Przeczytajcie go
wspólnie, a następnie wspólnie obejrzyjcie prezentację o pierwszym dniu wiosny w Bułgarii,
przygotowaną przez nadawcę listu.
List z Bułgarii do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/1DOzPsF7y6PcnRA-TYiAsgH1vre-oJpla
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Bułgaria
Bułgarska nazwa marca „mart”, według ludowego przekazu, jest imieniem złośliwej staruszki słynącej
z nagłych zmian humoru. Bułgarzy nazywają ją Baba Marta (babcia Marta; bułg. Баба Марта.) Wg tradycji,
w marcu odwiedzała domostwa, które aby ustrzec się przed jej humorami, przyozdabiano kolorowymi
(najczęściej czerwonymi) ozdobami, dzięki którym Baba Marta zapewniała ciepłą, wiosenną pogodę.
Obdarowywanie się gałgankami, zwanymi od nazwy święta martenicami marteniczkami), ma zadowolić
staruszkę i skłonić ją do nie opóźniania odejścia zimy.
Zwyczaj dekorowania się martenicami jest w Bułgarii jednym z najstarszych i najpowszechniejszych.
Współcześnie martenica symbolizuje budzenie się nowego życia, wiosnę, płodność, żyzność, a święto jest
wyrazem nadziei na zdrowie i długie życie.

Rozwinięcie / praca własna

TWORZYMY AMULETY Z WŁÓCZKI - MARTENICZKI
Zobacz więcej i pobierz prezentację multimedialną:
https://drive.google.com/file/d/1zensHKiXRpGD6FPXKRXwN7fx19ntdTLR/view

Weźcie włóczkę, nożyczki, guziki lub koraliki oraz agrafkę.
Wspólnie wykonajcie Marteniczki - mogą mieć taki kształt, jaki
podpowiada Wam wyobraźnia. Pamiętajcie, że każda Marteniczka musi
mieć agrafkę, aby można było ją przy sobie nosić jak amulet.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Marteniczki
Marteniczki mogą mieć kształt breloczka, bransolety, pierścionka,
kolczyków, pomponika (dosłownie wszystkiego, co podpowiada nam
wyobraźnia), a także kształt dwóch laleczek – postaci Piżo i Penda,
charakterystycznych dla bułgarskiego regionu soﬁjskiego.
Martenicę zawsze podarowuje się osobie bliskiej, nigdy nie kupuje się
jej dla samego siebie. Należy nosić ją dopóty, dopóki zauważy się
jeden z pierwszych znaków wiosny: bociana, kwitnące drzewo, larwę
robaka itp. Kolor marteniczki, kształt oraz to, gdzie i w jaki sposób
należy ją zostawić (położyć pod kamieniem, zawiązać na drzewie),
uzależnione jest od regionu Bułgarii, w jakim się znajdujemy.

Żródło: http://www.balkanfunk.pl/marteniczki-i-martenice/

Dlaczego wszyscy świętujemy
nadejście wiosny?

POROZMAWIAJCIE:
Dlaczego to święto jest tak ważne?
Dlaczego nie obchodzimy tak np. nadejścia jesieni?
Co takiego daje ludziom wiosna, że tak się cieszą na jej przyjście?
Co się dzieje z przyrodą wraz z nadejściem wiosny?
Jakie zjawiska można zaobserwować na styku zimy i wiosny?
Czy znacie jakieś rośliny, których pojawienie się jest pierwszą
oznaką wiosny?

Wiosna w Polsce
- odpowiadamy na list
ĆWICZENIE:
Otrzymaliście listy od dzieci o tym, jak w ich kraju świętuje się
nadejście wiosny. Wspólnymi siłami napiszcie list, w którym
opiszcie, jak w Polsce obchodzi się ten dzień. Dołączcie wspólne
zdjęcie oraz ilustrację z powitania wiosny!

Podsumowanie
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:
Ponownie odtwórzcie prezentację i oglądając zawarte w niej
zdjęcia porozmawiajcie o tym, dlaczego przygotowania do
wiosny są tak ważne w różnych częściach świata.

Działaj z Fundacją
Uniwersytet Dzieci!

facebook.com/UniwersytetDzieci

@fundacjauniwersytetdzieci

@unwrdzieci

